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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da
família dos coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS,
2019-nCoV) identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de
2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde
(OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de
março, levando em consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser
classificada como pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são
necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador
de uma doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se
integram na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608,
de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de calamidade pública
decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na
rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o
Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade
pública nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de
Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a
“Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou
emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus. O
Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em
todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças
infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento
e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes deensino
pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de
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maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que
suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e privada por tempo
indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020
as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18
de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção,
ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física
e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada
segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves
(5 até 14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos
populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com
problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência
social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio
interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, organizações e
serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e
ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas
mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da
Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de
órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem
ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle

6

provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela
ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna
que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros
países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior
destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas
adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19,
constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e
quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e
comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando
devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de medidas de
distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias, com
proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos
adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC).
Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de
risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a
implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento
adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de
comunicação,

protocolos

operacionais,

recursos

humanos

a

mobilizar,

recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da
previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão
de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser elaborados em fase de
normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento
extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação,
já na fase de resposta.
O Centro Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges face à atual
ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade
perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCONEDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de
Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais
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e internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de
Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de
risco identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o
enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das
atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações
ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução
da epidemia da COVID-19.

2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU do Centro Educacional Vereador Erotides
Oprendino Borges obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos na faixa etária de 2 a 6 anos de idade, professores,
funcionários, prestadores de serviços terceirizados e familiares destes do Centro
Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias,ações
e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da
COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada
pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais
específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros
da comunidade escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das
dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de
atividades presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais
de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários)
e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em
geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e
competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase,
abrangendo toda a atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
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estratégias frente aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para
que de imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de
saúde, evitando ou restringindo situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e
metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no
atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico
compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança
da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e
mental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos,
que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários
são considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que
lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.

5.1 AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma
ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019nCoV, que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no
organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma
pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa.
Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por
contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de
uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou
olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais

1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas
leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande
falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a
doença com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de
grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade
de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos
e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer mais
casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a
OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja
substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de
transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3
pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir
livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que
teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois
teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não
depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de
atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação
mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma vacina
disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também não
existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, embora
alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças
- tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de
sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais
- que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios
sociais variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para
prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode
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contribuir significativamente para o controle da doença e dirimir os impactoscolaterais,
favorecendo um ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos
psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que
isso implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os
sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a
resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de
dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de
ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos
de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir
a gerar novas necessidades de distanciamento.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto do Centro Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges
foi julgada como ajustada a descrição de território que segue:
O centro educacional está localizado no Bairro da Estação, Rua Vitório
Giaconi, nº 650 e atende no período integral 83 crianças na faixa etária de 02 a 06
anos, em seus turnos parciais atende 54 crianças no período matutino e 78 no período
vespertino, totalizando 132 crianças atendidas pela unidade escolar atende 132
crianças em período parcial, sendo as turmas divididas em:02 turmas de creche no
período matutino, 03 turmas de creche no período vespertino,03 turmas de pré no
período matutino 05 turmas de pré no período vespertino e 01 turma unificada no
período matutino. O horário de atendimento do C.E. é das 6:30 h às 18:30 h.Durante
o expediente escolar, no período matutino circulam no espaço interno e externo
57(cinquenta e sete) pessoas entre crianças e funcionários, e no período vespertino
circulam 58 (cinquenta e oito) 105 (cento e cinco) pessoas entre crianças e
funcionários.
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O Centro Educacional também conta com 37 funcionários em seu quadro, sendo
desses: 01 gestora, 01 coordenadora pedagógica, 19 professores, 07 agentes de
serviços gerais, 05 monitoras e 04 estagiárias.
O Centro Educacional possui: saneamento básico, coleta de lixo, coleta
seletiva, iluminação pública e água tratada.
A instituição está localizada próxima ao centro da Cidade e em seus arredores
tem fluxo intenso de veículos devido as instalações e empresas na redondeza. Muitos
estudantes do Centro Educacional pertencem a bairros próximos, necessitando de
transporte público ou privado para chegarem a instituição. Destes 09 crianças utilizam
o transporte público e 01 utiliza o transporte particular.
Nas imediações encontram-se:
-

Escola Estadual Caetano Bez Batti;

-

Secretaria Municipal de Educação;

-

Empresas do ramo cerâmico e plástico;

Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍSSIMO (representado pela
cor vermelha) na Avaliação de Risco Potencial ao COVID-19, o atendimento presencial deve
se manter a até 50% das matrículas ativas por turno de atendimento do estabelecimento de
ensino, seguindo todos os cuidados e regramentos estabelecidos, rigorosamente e o
distanciamento social de no mínimo 1,5 metros dentrode cada ambiente.
-

Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVE (representadopela cor
laranja), ALTO (representado pela cor amarela) e MODERADO (representado pela cor azul)
na Avaliação de Risco Potencial ao COVID-19, para os estabelecimentos de ensino que
possuem Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanCon- Edu/COVID-19)
homologados, as atividades escolares/educacionais presenciais estão autorizadas, seguindo
rigorosamente todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos, desde que a
capacidade operativa das salas e dos espaços disponíveisrespeitem o distanciamento social
de no mínimo 1,5 metros.

-

Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍSSIMO (representado pela
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cor vermelha), Risco Potencial GRAVE (representado pela cor laranja), ALTO (representado
pela cor amarela) e MODERADO (representado pela cor azul) na Avaliação de RiscoPotencial
ao contágio por COVID-19, para os estabelecimentos de ensino que possuem Plano de
Contingência Escolar para a COVID19 (PlanCon-Edu/COVID-19) homologados, as atividades
escolares/educacionais presenciais estão autorizadas, seguindo rigorosamente todos os
cuidados e regramentos sanitários estabelecidos, desde que a capacidade operativadas salas
e dos espaços disponíveis respeitem o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metro.

5.3 VULNERABILIDADES
O Centro Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges toma em
consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e
específicas que seguem:
a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos
diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que
tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de
toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com
hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no
seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e
adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a
promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos,
se associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake
news e difusão de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente
espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
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i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
l. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível
aglomeração na entrada e saída das pessoas;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de
convivência exigidas;
n. escola apenas com um acesso de entrada e saída de pessoas;
o. professores que trabalham em mais de uma instituição de ensino;
p. alunos que frequentam outras instituições no contra turno;
q. falta de autonomia das crianças na educação infantil, para realizar a alimentação, a
higiene sem que haja o contato pessoal de um profissional;
r. existência de servidores e estudantes que convivem com pessoas do grupo de risco;
s. falta de profissionais para aferição de temperatura na entrada da escola;
t. falta de profissionais para receber as crianças da Educação Infantil, a fim de evitar a
entrada dos responsáveis legais na instituição.
u. falta de funcionários para substituição de afastamento de outros profissionais que
apresentarem atestado médico.

5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR
O Centro Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges considera já ter
instaladas e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas
a) 8 salas de aula, sendo que: 01 sala com 36 m2, 01 sala com 31,80 m2, 01 sala com
48 m2, 05 salas com 42 m2,
b) Brinquedoteca com 16,50 m2
c) Sala de professores;
d) Sala da direção;
e) Refeitório com 30 m2
f)

Cozinha;

g) Lavanderia;
h) 2 depósitos;
i)

2 bebedouros;
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j)

3 escovódromos com capacidade para 4 crianças cada;

k) 4 papeleiras e 4 saboneteiras;
l)

1 bancada externa com 4 cubas;

m) 4 banheiros infantis;
n) 2 banheiros uso adulto;
o) Pátio aberto com 77,20 m2
p) Quadra coberta com parque interno 184,00 m2
q) Parque externo e caixa de areia coberta;
r) Escola com uma entrada e saída;
s) Escola com segundo piso, sendo que funciona neste andar 3 salas de aula 1 depósito
e 1 banheiro coletivo, este piso é feito o acesso por escada;
t)

Constituição de uma Comisão Escolar de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19
no âmbito da Educação, pelo decreto GP/ Nº88 DE 30 de setembro de 2020;

u) Disponibilização dos EPIs (máscaras, face shields, álcool 70 %, etc) e de demais
materiais conforme DAOP de Medidas Sanitárias.
v) Aquisição de termômetro infravermelho e borrifadores para álcool 70%.
w) Ouvidoria para receber denúncias dos descumprimentos dos protocolos, no número
(48) 3465-3126
x) Isolamento dos bebedouros.
y) Isolamento de uma das salas de aula para que pessoas que no meio do
expediente/aula possam vir a apresentar algum tipo de sintoma;
z) Sinalizar as salas com a capacidade máxima de acordo com as medidas sanitárias;
aa) Treinamento, incluindo simulados, conforme planejamento;
bb) Indicação do fluxo de pessoas com marcadores no chão afim de manter o
distanciamento social nos corredores e locais de circulação na escola;
cc) Elaboração de informativos para as salas (sala de aula, biblioteca, refeitório)
informando a capacidade máxima permitida para cada ambiente;
dd) Modificação da sala de turma integral para parcial para atendimento da capacidade
mínima de alunos;
ee) Levantamentos:
➢ Profisionais Presenciais – 37
➢ Crianças Presenciais – 93 131
➢ Crianças 100% remoto por opção da família – 39 0
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➢ Grupo de risco – 01 criança
➢ Matrículas ano letivo 2021 – 132
✓ Creche – 45
✓ Pré – 76
✓ Unificada - 11

Capacidades a instalar
a) Capacitação/treinamento constantes de agentes educativos em diversos aspectos
respeitantes ao planejamento de retorno às aulas;
b) Capacitação/treinamento de agentes educativos em aspectos específicos das
diretrizes constantes do planejamento de retorno às aulas;
c) Aquisição de carteiras e cadeiras de uso individual;
d) Melhorias progressivas das condições de infraestrutura da Unidade Escolar;

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos
no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à
terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal
terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para
os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em
Contenção e Mitigação); e Recuperação.

FASES

SUBFASES

CARACTERÍSTICAS
Não existe epidemia ou existe em outros países de
forma ainda não ameaçadora

PREPARAÇÃO
Contenção

RESPOSTA

PLANCON ESTADUAL

(por vezes, subdividida
em simples no início e
alargada quando já há
casos no país/estado)

Pode ir desde quando há transmissão internacional
em outros países ou casos importados em outros
estados (contenção inicial) até à situação da existência
de cadeias secundárias de transmissão em outros
estados e/ou casos importados no estado, mas sem
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Alerta (quando somente há
ocorrências em outros
estados) e Perigo Iminente
(quando há casos
importados no estado, mas
sem cadeias de transmissão
secundária)

cadeias de transmissão secundária (contenção
alargada).
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de
testes), isolamentos específicos (para evitar o contágio
da população a partir de casos importados) e vigilância
de entradas, saídas e deslocamentos de pessoas,
buscando erradicar o vírus. O limite da contenção é
quando as autoridades perdem o controle do
rastreamento, o vírus se propaga e entra em
transmissão local. Considera-se na fase de Contenção
duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada.

Mitigação
(podendo, se houver
medidas muito firmes
como testagem
generalizada,
isolamento de casos e
impedimento de
entradas chegar até à
Supressão)

RECUPERAÇÃO

A mitigação deve começar logo quando há
transmissão local e intensificar-se quando há
transmissão sustentada ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos os
contágios, tenta-se diminuir o avanço da pandemia,
com ações como suspensão de aulas, fechamento de
comércio, bares e restaurantes, cancelamento de
eventos esportivos, congressos, shows e espetáculos,
suspensão ou limitação de transportes etc.

Emergência de Saúde
Pública

Quando a situação de contágio está sob maior
controle e caminha para uma fase de recuperação
estas medidas restritivas podem ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e
óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em
indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e
de ocupação de atendimento hospitalar.
Posteriormente, pela superação do surto epidêmico
e/ou surgimento de vacina e/ou descoberta de
medicamentos adequados para o tratamento da
COVID-19, comprovados cientificamente pelas
autoridades competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas
adequadas para evitar o surgimento de novos focos de
infecção e reversão do achatamento da curva de
contágio. Na ocorrência de reversão da redução do
contágio as medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em partes similares
às previstas para a fase de Contenção.

`Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.
Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países
elaboraram seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos
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que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo
de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores
envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de
diretrizes e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e
ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a
implementar;
b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário
constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano,
indicando equipe e responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os
processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes
que se torna necessário implementar.
7.1 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas
encontram-se indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugerese que seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das
iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde
será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito;
H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões
de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão
disponíveis nos links de acesso.
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Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão
do vírus)
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Orientar, monitorar e
intensificar a
higienização das mãos
(álcool em gel), de
toda comunidade
escolar.

Na entrada,
na sala de
aula, ou seja
todo
ambiente
escolar.

Permanente

Monitores
Professores
Serventes
Estagiários

Orientação direta;
Panfletos ilustrado em
todo ambiente escolar

Verificar a
necessidade

Monitorar e regrar o
distanciamento social
(1,5m)

Unidade
Escolar

Permanente

Equipe
Gestora e
SCO

Organizar o espaço da
sala de aula,
respeitando o
distanciamento de 1m a
1,5m de raio entre os
estudantes. Para
educação física e em
espaços de uso comum:
pátio, espaços de
alimentação, ginásio,
etc, deve-se manter a
distância de 1,5m entre
as pessoas conforme
PORTARIA 1967 de
11/08/21.

Verificar a
necessidade

Monitorar,orientar e
restringir a entrada
depessoas.

Nas
unidades
escolares

Duranteo
expediente
escolar

Comissão
escolar, SCO
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Manter os portões
fechados monitorando e
evitando a entrada de
pessoas. Agendar
horários de atendimentos
se necessários.
Se possível na Educação
Infantil, os profissionais
devem pegar a criança
dolado de fora e levá-la
para dentro,evitandoque
os pais/responsáveis
entrem no
ambiente.

Sem custo

Suspender, atividades
como festas, formaturas,
reuniões para entrega de
boletins e avaliações,
feirade ciências,
apresentações teatrais,
entre outras. Suspender
as atividades do tipo
excursões e passeios
externos; conforme
PORTARIA 1967 de
11/08/21.

Suspender, dentro
doestabelecimento
de ensino, todas as
atividades que
envolvam
aglomerações.

Unidade
Escolar

Durante a
situação de
Pandemia
de Covid-19

Equipe
Gestora e
SCO e
comissão
escolar

Rastrear os servidores
ou alunos que estejam
sobre suspeita

Unidade
Escolar

Na presença
de caso
suspeito ou
confirmado

Responsável
da Saúde

Orientar e monitorar o
comportamento social
de servidores e
estudantes.

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar

Equipe
Gestora e
SCO

Evitar aperto de mãos,
abraços e beijos
mantendo o
distanciamento.

Verificar a
necessidade

Demarcar de espaço,
evitando aglomerações

Em todo o
ambiente
escolar

Permanente

Equipe
Gestora e
SCO

Orientação direta com
panfletos ilustrados em
todo ambiente escolar e
adesivos sinalizadores em
locais de fluxo constante.

Verificar a
necessidade

Sinalização de rotas
dentro das escolas
para que os alunos e∕
ou servidores
mantenham distância
entre si.
Aferir a temperatura de
toda a comunidade
escolar e demais
visitantes.

Em todo o
espaço
físicoda
escola que
tenha
fluxode
pessoas.

Antes do
retorno
das
atividades
presenciai
s

Entrada das
escolas e no
embarque da
entrada do
transporte
escolar.

Diariamente

Comissão
escolar, SCO

Designar um
funcionário
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Identificar os casos
suspeitos ou casos
confirmados e afastálos previamente,
notificar a vigilância
epidemiológica por email conforme
orientações na Nota
Informativa nº 002/2021
DIVE/SUVSES/SED/SC

Fixando fitas de
isolamentos,
sinalizandocom setas
indicativas, cartazes
explicativos, entre
outros materiais.

Aferir através de
medidores de
temperaturadigital
infravermelho,
previamente ao ingresso
nas dependências do
estabelecimento de
Ensino, vedando a
entrada daqueles, cuja
temperatura registrada
seja igual ou superior a
37,8°C, registrando no
boletim diário a ocorrência

Verificar a
necessidade

Verificar a
necessidade

A
verificar

Verificar a
necessidade

Higienizar banheiros

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento
(após cada
uso)

Agente de
serviços gerais

A cada acesso ao
banheiro

Verificar a
necessidade

Higienizar
periodicamente os
colchonetes após seu
uso

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Agente de
serviços gerais

Após o uso higienizar os
colchonetes com álcool
70%

Verificar a
necessidade

Monitorar o não
Compartilhamento de
Material Escolar e de
uso pessoal

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Professores

Panfletos ilustrados,
informativos, vídeos de
orientação e utilização de
caixa de papelão
individual para os
materiais, assim como
sacolas de TNT para
acondicionar as roupas
decama.

Verificar a
necessidade

Higienizar
periodicamente as
superfícies de uso
comum

Unidade
Escolar

Antes e
Durante o
Retorno das
aulas

Equipe
Gestora e
SCO

Higienizar todos os
ambientes do
estabelecimento de
ensino, tais como
carteiras, cadeiras,
maçanetas de portas,
corrimãos, interruptores,
puxadores, bancos,
mesas, acessórios em
instalação sanitárias,
com álcool a 70%.

Verificar a
necessidade

Regrar e monitorar o
uso de EPI´s

Unidade
Escolar

Antes, durante
e após o
período de
atendimento

Toda a
comunidade
escolar

Utilizando e fazendo a
troca de EPI´s conforme
normas de sanitárias

Verificar a
necessidade

Orientar pais e
responsáveis sobre o
uso e descarte de
máscaras para as
crianças

Unidade
Escolar

Antes e
durante o
período de
atendimento

Equipe
Gestora e
SCO

Através de comunicados e
reuniões com os pais,
orientando que mandem a
quantidade de máscaras
suficientes para a criança
para serem trocadas a
cada duas horas. Bem
como uma embalagem de
descarte das que forem
utilizadas.

Verificar a
necessidade
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Higienizar brinquedos

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Designar um
agente de
serviços gerais

Utilizando caixa de
descarte para brinquedos
usados.

Verificar a
necessidade

Higienizando ao fim de
cada período

Descartar corretamente
os materiais de higiene.

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Equipe
Gestora e
SCO

Destinar os materiais em
seus respectivas lixeiras.

Verificar a
necessidade

Higienizar após o uso

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Equipe
Gestora e
SCO

Materiais e utensílios
de uso comum tais
como: tatames, pisos
,entre outros.

Verificar a
necessidade

Intensificar utilização
de iluminação natural e
a manutenção de
portas e janelas
abertas para a
ventilação natural.

Unidade
Escolar

Durante o
período de
atendimento

Equipe
Gestora e
SCO

Manter portar e janelas
das salas abertas

Verificar a
necessidade

Monitorar e orientar a
utilização de máscaras
descartáveis, ou de
tecido conforme
previsto na Portaria
Conjunta SES SED
/168 de 17/02/2021

Em todos os
ambientes
escolares
internos e
externos

Durante o
expediente
escolar

Equipe
Gestora e
SCO

Através de cartazes, roda
de conversas, práticas
pedagógicas e Materiais
impressos e observação
ativa de todos.

Verificar a
necessidade

A obrigatoriedade do uso
de máscaras descartáveis,
ou de tecido não tecido
(TNT), ou de tecido de
algodão, por alunos com
idade de 6 anos ou mais,
trabalhadores e visitantes
durante todo o período de
permanência
no
estabelecimento deensino.
Orientar a troca das
máscaras a cada 2 (duas)
horas ou quando tornar-se
úmida (se antes deste
tempo) conforme previsto
na Portaria SES nº224, de
03 de abril de
2020,
ou
outros
regramentos que venham
substituí-la. Para bebês e
crianças menores de 6
anos, orienta-se: a) Bebês
e crianças com 2 anos ou
menos não devem utilizar
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máscaras devido ao risco
de asfixia. b) Para crianças
de 3 a 5 anos de idade, a
utilização de máscaras é
recomendada
so
b supervisão. Redação
dada PORTARIA Conjunta
SES SED
/168
de
17/02/2021.
c) Para pessoas com
transtorno do espectro
autista, com deficiência
intelectual,
deficiências
sensoriais
ou
com
quaisquer
outras
deficiências
que
as
impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de
proteção
facial,
a
obrigação
será
dispensada,
conforme
declaração médica, que
poderá ser obtida por meio
digital, de acordo com a lei
nº14019/20.
d)
Para
profissionais da educação
que
atuam
com
estudantes que não se
adequam ao uso de
máscara
e/ou
distanciamento
social,
recomenda-se o uso de
máscaras tipo N95/PFF2.
Na indisponibilidade do
referido
equipamento,
orienta-se proteção dupla,
utilizando
máscara
descartável e máscara de
tecido
concomitantemente,
formando dupla barreira,
recomenda-se além do
uso da máscara, utilizar
também o face shield
conforme Portaria 1967 de
11 de agosto de 2021.
Reduzir materiais em
sala de aulas

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar.

Equipe
Gestora e
SCO
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Manter somente os
materiais de uso
necessário no espaço de
sala de aula dando
preferência aos
higienizáveis.

Verificar a
necessidade

Orientar a comunidade
escolar
hábitos
de
higiene: unhasaparadas
ou cortadas, cabelos
presos, evitando uso de
adornos, como anéis,
brincos e pulseiras e
uso de boné.

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar.

Equipe
Gestora e
SCO

Através de cartazes, roda
de conversas, práticas
pedagógicas e materiais
impressos

Verificar a
necessidade

Restringir a entrada de
pessoas.

Unidade
Escolar

No retorno das
atividades
presenciais

Equipe
Gestora e
SCO.

Manter os portões
fechados monitorando e
evitando a entrada de
pessoas. Agendar
horários de atendimentos
se necessário. Se
possível na Educação
Infantil, os profissionais
devem pegar a criança do
lado de fora e levá-la para
dentro, evitando que os
pais/responsáveis entrem
no ambiente.

Verificar a
necessidade

Supervisionar o uso de
produtos usados na
higienização das mãos
e dos ambientes

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar.

Comissão
escolar, SCO,
Professores,
ASG

Garantir a utilização
correta dos produtos, bem
como evitar a exposição e
ingestão acidental.

Verificar a
necessidade

Orientar e estimular o
uso de ambientes
arejados. Utilizando o
ar condicionado
quando necessário,
higienizando conforme
as recomendações das
Diretrizes Sanitárias,
suspendendo assim o
uso de ventiladores.

Unidade
Escolar

No retorno das
atividades
presenciais

Equipe
Gestora e
SCO.

Higienizar o filtro do ar
condicionado após seu
uso.

Verificar a
necessidade
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Escalonar horários de
usos dos espaços da
unidade escolar

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
atividades
presenciais.

Equipe
Gestora e
SCO

Organizar um
cronogramade uso de
espaços comuns:
refeitório, ginásio,
biblioteca, parquinhos,
entre outros.

Verificar a
necessidade

Orientar o uso de
bebedouros somente
para encher as
garrafinhas de água.

Unidade
Escolar

No retorno das
atividades
presenciais.

Equipe
Gestora e
SCO

Desativar os bebedouros
com disparo para boca.
Estimulando o uso de
garrafinhas individuais e
uso de copo descartáveis.

Verificar a
necessidade

Divulgar as orientações
da Nota Informativa
nº002/2021
DIVE/SUVSES/SED/SC

Unidade
Escolar

Durante as
aulas

Comissão
escolar, SCO,
Vigilância
epidemiológica
e sanitária

Orientar toda comunidade
escolar, sobre as
orientações da Nota
Informativa nº002/2021
DIVE/SUVSES/SED/SC
para os casos suspeitos
e/ou confirmados de
COVID-19 para
servidorese estudantes.

Sem custo

Afastar a turma da
Educação Infantil em
caso de presença de
sintomas gripais na
unidade escolar.

Unidade
Escolar

Durante as
aulas

Comissão
escolar, SCO, ,
vigilância
sanitária e ou
centro de
triagem.

Comunicar os pais que na
presença de sintomas
gripais na unidade
escolar, deverá ocorrer o
afastamento de toda
turma contactante,
incluindo o professor e ou
auxiliar de turma, devido a
fragilidade das barreiras
de proteção coletiva,
como medida de proteção,
prevenção e bloqueio da
disseminação do vírus.

Sem custo

Afastar o profissional
ou aluno da Educação
Infantil na presença de
sintomas gripais
identificados no
domicílio.

Unidade
Escolar

Durante as
aulas

Comissão
escolar, SCO, ,
vigilância
sanitária e ou
centro de
triagem.

Orientar às famílias e
profissionais que na
presença de sintomas
gripais identificados no
domicílio, apenas o caso
suspeito será afastado
das atividades
presenciais,
permanecendo em
isolamento de acordo com
a orientação médica.

Sem custo
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Promover o isolamento
imediato do estudante,
professor, segundo
professor/monitor do
Ensino Fundamental
que apresente
sintomas gripais ou que
resida com caso
suspeito e/ou
confirmado.

Unidade
Escolar

Durante as
aulas

Comissão
escolar,
SCO, ,
vigilância
sanitária e
ou centro de
triagem.

Afastar o estudante, o
professor, segundo
professor e monitor, que
se encontra com quadro
suspeito e COVID19, da
atividade presencial, até
definição do caso.

Sem custo

Reforçar a limpeza dos
ambientes utilizados
pelo caso suspeito

Unidade
Escolar

Durante as
aulas

Comissão
escolar, SCO
e funcionários

Reforçar limpeza dos
ambientes, de objetos e
das superfícies utilizadas
pelo caso suspeito, bem
como da área de
isolamento; (inciso VIII do
Art. 17 da Portaria
Conjunta SES/SED/DCSC
nº 983/20)

Sem custo

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias

Porquê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Reorganizar quadro de
horários.

Unidade
Escolar

Permanente

Equipe
Gestora e
SCO

Criar um quadro
com horários
alternados para
evitar
aglomerações na
entrada e saída
das aulas e em
todos os
ambientes da
escola
(parquinhos,
biblioteca e
refeitórios, etc)

Verificar a
necessidade

Formação referentea
métodos de prevenção
para a não transmissão do
vírus

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
aulas
presenciais

Comissões
escolares

Repassando o
Plano de
Contingência
Escolar

Verificar a
necessidade
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Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Promover a
permanência na
educação básica

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar

Secretaria
de
educação,
Comissão
escolar,
SCO

Assegurando o
acesso
presencial, ou
não presencial
através da
plataforma online
e garantindo o
ensino hibrido.

Verificar a
necessidade

Orientar os alunos quanto
às medidaspreventivas

Unidade
Escolar

Diariamente

Equipe
Gestora
eSCO

Elaboração de
material
informativo e
ilustrativo.

Verificar a
necessidade

Diálogos
constantes
Mapear o levantamentodos
estudantes para oretorno
das aulas presenciais.

Organizar e orientar a
retomada das aulas
presenciais;

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e
quinzenalmen
te

Equipe
Gestora
eSCO

Unidade
Escolar

Durante
o
expedien
te
escolar.

Equipe
Gestora
e SCO
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Realizar o
levantamento
diretamente com
pais/responsávei
s dos estudantes
que irão retornar
de modo
presencial e dos
estudantes que
irão permanecer
de modo não
presencial
através do termo
de
responsabilidade
, caso haja
mudança no
regime de
atendimento, os
responsáveis
legais deverão
comunicar à
escola com 7
dias de
antecedência,
para que haja o
enquadramento
no novo regime
de atendimento
Atender
diariamente as
turmas integrais,
divididas em
período matutino
e vespertino.

Verificar a
necessidade

Verificar a
necessidade

Promover o acolhimento
psicossocial

Unidade
Escolar

A partir do início
das atividades
pedagógicas

Equipe
Gestora e
SCO

Orientações de
escuta através
de roda de
conversa, com a
equipe de
psicólogos da
secretaria de
educação para
todos os
servidores da
rede municipal

Verba
municipal.

Disponibilizar atividades
escolares não presenciais às
crianças com especificidades
que não poderão retornar às
atividades presenciais.

Unidade
Escolar

A partir do
iníciodas
atividades
pedagógicas
presenciais até
enquanto
perdurar o
regime especial
de educação
decorrente da
pandemia
COVID-19

Professores e
equipe
gestora

Com a entrega
de material
impresso e com
as atividades
online

Verificar a
necessidade

Criar metodologias
pedagógicas

Unidade
Escolar

Antes e durante
o expediente
escolar

Equipe
Gestora e
SCO

Adequar
metodologias e
estratégias que
garantam o
acesso a
aprendizagem
dos estudantes.

Verificar a
necessidade

Realizar a busca ativa das
crianças que não retornarem às
atividades presenciais, e ou
não estão realizando as
atividades não presenciais.

Unidade
Escolar

Antes e durante
o expediente
escolar.

Professores e
equipe
gestora

Realizar busca
ativa dos
estudantes que
não retornaram
para as
atividades
presenciais ou
que não estão
realizando as
atividades não
presenciais. E
quando
necessário
acionar no
sistema APOIA.

Verificar a
necessidade

Divulgar estratégias de
atividades pedagógicas e
orientação dos pais pela
responsabilidade

Ambiente
escolar e
redes
sociais

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e

Professores e
equipe
gestora

Através de
cartazes,
ligações,
mensagens por
aplicativo e

Verificar a
necessidade
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da realização das atividades
não presenciais às crianças
que, por determinado motivo,
não participaremdas atividades
presencialmente;

conforme a
necessidade

conversas
presenciais.

Utilizar avental plástico com
mangas no momento das
trocas

Unidade
Escolar

Durante o
expediente
escolar.

Professores,
monitores e
estagiários

Na realização
datroca de
fraldas das
crianças,
higienizando
com álcool após
o uso

Verificar a
necessidade

Mapear a posição da família
quanto ao retorno dos
alunos daeducação especial

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
atividades
presenciais

Equipe técnica
da secretaria
de educação
(psicólogos,
fonoaudiólogo
s) e
professores
do AEE

Realizar um
levantamento
junto aos
familiares dos
alunos AEE para
identificar sua
posição quanto
ao retorno das
atividades
presenciais com
foco na
funcionalidade e
autonomia do
aluno.
Garantindo o
ensino para
aqueles que não
aderirem ao
ensino
presencial.

Verificar a
necessidade

Orientar todos os
profissionais da
Educação Infantil

Nas
unidades
escolares
que
oferecem
a
educação
infantil

Antes do
retorno
presencial das
aulas.

Comissão
escolar, SCO.

Conforme
portaria conjunta
983/2020,
portaria conjunta
nº166/2021 de
16 de fevereiro
de 2021 e a
RESOLUÇÃO
nº985/2020 de
15 de dezembro
de 2020 na
subseção XI das
medidas
específicas para
educação
especial.

Sem
custo

Orientar as crianças sobre o
uso do materiais
didáticos.

Nas
unidades
escolares

Durante o
expediente
escolar

Professores,
Comissão
escolar, SCO,

Proibir o uso
compartilhado de
materiais

Sem custo
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Vigilância
sanitária
epidemiológic
a.

didáticos, jogos,a
não ser aqueles que
podem ser limpos e
higienizados.
Priorizar atividades
commateriais
audiovisuais.

Orientar os profissionais e
famílias sobre medidas
sanitárias especificas para
Educação Especial

Nas
unidades
escolares
que
atendem a
educação
especial

Antes do
retorno
presencial
dasaulas

Comissão
escolar,
SCO

Conforme portaria
conjunta983/2020,
portaria conjunta
nº166/2021 de 16 de
fevereiro de 2021 e a
RESOLUÇÃO
nº985/2020 de 15
de dezembro
de 2020 na
subseção XI das
medidas específicas
paraeducação
especial.

Sem custo

Orientar todos os professores
e inclusive os de educação
física, para que as aulas
sejam nos espaços abertos
(ar livre);

Unidade
Escolar

Durante a
situação
de
pandemia
de
COVID19

Professores
,SCO

As aulas de
educação física
devem ser
planejadas e
executadas em
espaços abertos (ar
livre). Caso não seja
possível, realizar
atividades sem
contato físico,
mantendo o
distanciamento de
1,5m entre os
participantes e em
espaços abertos.
Fica proibida a
práticade esportes
que envolvam
superfícies e objetos
que não possam ser
higienizados.
Conforme subseção
IV, art 14 da portaria
1967 de 11/08/21

Sem custo

Manter os estudantes e
servidores da turma da
Educação Infantil no regime
de atividades

Unidade
Escolar

Durante a
situação
de
pandemia
de
COVID19

Professores
,SCO

Promover oacesso
dasatividades
escolares

Sem custo
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não presenciais na
presença de sintomas
gripais na unidade
escolar.

Promover a mudança
temporária de modalidade
para o regime de
atividades não presenciais
aos alunos que
apresentarem atestadode
isolamento.

Criar metodologias
pedagógicas

Mapear os estudantes
em condiçõesde retorno

através do
regime de
atividades nãopresenciais para
as turmas da
Educação
Infantil, de
acordo com
orientação
médica, em caso
de isolamento
devido a
presença de
sintomas gripais
na unidade
escolar.

Unidade
Escolar

Nas
unidades
escolares

Nas
unidades
escolares

Durante a
situação de
pandemia
deCOVID-19

Antes e
durante o
expediente
escolar

Professores,
SCO

Comissão
escolar, SCO

Antes do
retornodas
atividades
presenciais e
quinzenalme
nte
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Comissão
escolar,SCO
e equipe
gestora

Orientar as
famílias e
registrar através
do termo de
mudança
temporária de
modalidade a
participação do
aluno, no
período de
isolamento, das
atividades de
modo nãopresencial.

Sem custo

Adequar
metodologias e
Sem custo
estratégias
comavaliação
diagnóstica
para o
planejamento
de reposição de
lacunas de
aprendizagem.
Realizar o
levantamento
diretamente com
pais/responsáve
is dos
Sem custo
estudantes que
irão retornar de
modo presencial
e dos
estudantes que
irão permanecer
de modonão
presencial
através do
termo de

responsabilidade,
caso haja mudança
no regime de
atendimento, os
responsáveis legais
deverão comunicar
à escola com 7 dias
de antecedência,
para que haja o
enquadramentono
novo regime
deatendimento.

Organizar e orientar a
retomada das aulas
presenciais e não
presenciais

Organizar a alternância
de horário eturmas

Nas
unidades
escolares

Nas
unidades
escolares

Durante o
retorno das
atividades
presenciais

Antes do
retorno das
atividades
presenciais e
quando
houver
necessidade
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Equipe
Gestora ,
Comissão
escolar,
SCO

Equipe
Gestora ,
Comissão
escolar,
SCO

Informar a
comunidade escolar
que todos os alunos
devem frequentar as
atividades escolares
de modo presencial,
exeto àqueles que
possuem
comorbidades
comprovadas através
de atestado médico,
seguindo as
orientações trazidas
pela PORTARIA
CONJUNTA
SES/SED/DCSC nº
1967, de 11 de
agosto de 2021
Criar um quadro
com horários
alternados para
evitar
aglomerações na
entrada e saída das
aulas e em todos
os ambientes da
escola (parquinhos,
biblioteca e
refeitórios, etc);
Organizar horários
a fim de evitar
movimentação de
profissionais
diferentes na sala
de aula no mesmo
dia.

Sem
custo

Sem custo

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Orientar que o
estabelecimento de
ensino aplique o
Manual de Boas
Práticas de
Manipulação e os
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
(POPs) da área de
manipulação.

Unidade Escolar
com
acompanhamento
da Vigilância
Sanitária

Antes o
Retorno das
Atividades
Escolares

Nutricionista,
SCO

Capacitar a Equipe
que realiza os
Procedimentos
Alimentares quanto
às novas normas de
elaboração,
acondicionamento,
preparo, modo de
servir, recolhimento
e limpeza de
utensílios, entre
outros.

Unidade Escolar

Antes e
Durante a
Retomada
das
Atividades
Escolares

Nutricionista

Reunir a equipe
responsável pela
manipulação de
alimentos para o
treinamento. Definir
dia, horário,
forma(presencial ou
virtual), materiais
etc.

Verificar a
necessidade

Testar o método e
monitorar o
processo
estabelecido

Unidade Escolar

Durante a
Retomada
das
Atividades
Escolares

Direçã
o
Escolar
SCO

Estabelecer forma
de monitoramento
diário

Verificar a
necessidade

Organizar os
refeitórios e salas
de aula para a
alimentação,
segundo as normas
de distanciamento,
com um terço de
sua capacidade.

Refeitório e salas
de aula da
Unidade escolar

Durante a
Retomada
das
Atividades
Escolares

Direçã
o
Escolar
SCO

Com demarcação e
organização dos
lugares.
E com cronograma
de utilização do
ambiente.

Verificar a
necessidade
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Como
(H1)
Seguir o Manual
deBoas Práticas
de produção e os
POPs com base na
Resolução nº
216/2004 da
ANVISA e nos
materiais voltados
às novas medidas
a fim de evitar a
disseminação do
COVID-19.

Quanto
(H2)
Verificar a
necessidade

Orientar os serviços
gerais que
manipulem e
preparem os
alimentos, de
acordo com o
manual de boas
práticas alimentares

Refeitório da
Unidade escolar

No horário
do lanche

Merendeiras

Por meio de
Formação com os
profissionais que
manipulam os
alimentos.

Verificar a
necessidade

Higienizar o
refeitório e lactário
(mesas, cadeiras e
similares

Refeitório e
lactário da
Unidade escolar

Após seu
uso
conforme
cronograma

Merendeiras

Seguindo as
diretrizes sanitárias
e a capacitação
recebida

Verificar a
necessidade

Controlar o acesso
de alimentação
restritiva

Unidade escolar

Diariamente

Merendeiras

Verificando e
higienizando se
está de acordo com
as recomendações
sanitárias

Verificar a
necessidade

Verificar e orientar
que entregadores
de alimentos e
outros
trabalhadores
externos não
entrem no local de
manipulação de
alimentos sem os
EPI´S necessários

Unidade escolar

Quando
houver
necessidade

Direção
Escolar
SCO

Fiscalizando na
entrada do
ambiente escolar

Verificar a
necessidade

Orientar e monitorar
a retirada de
máscara no
momento do lanche

Refeitório da
Unidade escolar

No momento
do consumo
do alimento

Crianças e
funcionários

Retirando a
máscara somente
no momento da
alimentação,
colocando em local
adequado

Verificar a
necessidade

No momento
em que
perdurar a
distribuição
dos kits.

Equipe de
cada unidade
responsável
pela
montagem
dos kits e
equipe de
recebimento
da secretaria.

As receber os
produtos e no
momento da
montagem dos kits,
realizar a
higienização com
toalha de papel e
álcool líquido 70%.

Verificar a
necessidade

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a

Nutricionista,
SCO

Realizando
capacitações,
supervisionando as
atividades e
confeccionando

Verificar a
necessidade

Seguir os
procedimentos de
higienização do kit
de alimentação
escolar de acordo
com as normas
sanitárias;

Orientar os
trabalhadores a
evitar tocar o rosto,
em especial os
olhos e a máscara,
durante a produção

Unidade escolar
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e distribuição dos
alimentos, incluindo
as mamadeiras,
seguindo os
procedimentos
estabelecidos no
Manual de Boas
Práticas de
Manipulação de
Alimentos de cada
estabelecimento;

Orientar o
trabalhador que os
uniformes devem
ser trocados, no
mínimo, diariamente
e usados
exclusivamente nas
dependências de
armazenamento,
preparo e
distribuição dos
alimentos; além
disso, orientar os
trabalhadores a
manter as unhas
cortadas ou
aparadas, os
cabelos presos e
evitar o uso de
adornos, como
anéis e brincos;
Orientar a
higienização dos
utensílios utilizados
conforme
definido no Manual
de Boas
Práticas de
Manipulação dos
Alimentos de cada
estabelecimento.
Orientar alunos e
trabalhadores a não
partilhar alimentos e
não utilizar os
mesmos utensílios,
como copos,
talheres, pratos
entre outros, assim
como orientar de
utilizar a máscara
durante toda a
permanência no
ambiente, retirando

retomada
das aulas.

cartazes para
etiqueta respiratória

Unidade escolar

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
retomada
das aulas.

Nutricionista,
SCO

Realizando
capacitações e
supervisionando as
atividades

Verificar a
necessidade

Cozinha e lactário
da Unidade
escolar

Após o uso
dos
utensílios

Nutricionista

De acordo com a
Diretrizes sanitárias
para alimentação
escolar (com
solução clorada)

Verificar a
necessidade

Unidade escolar

Antes e
durante a
retomada
das aulas

Comissão
escolar e SCO

Orientar os alunos
antes da retomada
às aulas, assim
como no ambiente
escolar, sobre a
questão.

Verificar a
necessidade
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somente no
momento do
consumo do
alimento, assim
como seu
adequadatroca,
higienização,
armazenamento e
descarte (seguindo
a Portaria SES nº
224/2020).
Organizar um plano
de comunicação
para orientar a
comunidade escolar
sobre os
procedimentos
alimentares,
conforme as
diretrizes

Unidade escolar

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
retomada
das aulas

Nutricionista,
SCO

Elaborar material
orientativo,
disponibilizar o
material para as
escolas e realizar
visitas em cada
unidade a fim de
esclarecer dúvidas.

Verificar a
necessidade

Substituir os
sistemas de
autosserviço de
bufê, utilizando
porções
individualizadas ou
disponibilizando
funcionário(s)
específico(s) para
servir todos os
pratos e entregar os
utensílios;

Nas unidades
escolares

Durante a
retomada
das aulas.

Comissões
escolares,
SCO,
Nutricionista,
diretoras e
manipuladores
de alimentos.

Isolar os bufes,
disponibilizar um
funcionário para
servir (com face
shield, luvas
descartáveis).

Sem custo

Recomendar que
nos casos em que
os alimentos sejam
servidos em sala de
aula, sejam
transportados em
recipientes
higienizados e
fechados com
tampa, a fim de
evitar risco de
contaminação
durante o
transporte;

Unidade escolar

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
retomada
das aulas

SCO,
Manipuladores
e auxiliares de
limpeza.

Realizando
capacitações e
supervisionando as
atividades.

Verificar a
necessidade

Elaboração de
cardápios com
preparações
práticas,
respeitando o valor
nutricional de cada
faixa etária, a
cultura alimentar.

Nas unidades
escolares

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
retomada
das aulas

Nutricionista

Utilizando
programa para
cálculo de valor
nutricional

Sem custo.
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Elaborar um
cardápio para
lanches rápidos,
respeitando o valor
nutricional, a cultura
alimentar,
sustentabilidade e a
segurança do
alimento

Unidade escolar

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
retomada
das aulas

Nutricionista

Utilizando
programa para
cálculo de valor
nutricional

Verificar a
necessidade

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

Porquê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Seguir na íntegra
o estabelecido no
Caderno
Diretrizes
Sanitárias para o
Transporte
Escolar.

Transporte escolar

antes e
durante o
retorno das
aulas

Equipe
gestora,
diretor de
transporte e
SCO

Seguindo as normas
solicitadas

Verificar a
necessidade

Orientar os pais
ou responsáveis
sobre a
importância de
acompanhar a
criança no
momento do
embarque e
desembarque do
transporte.

Unidade escolar

antes e
durante o
retorno das
aulas

Equipe
gestora e
SCO

Elaboração de material
informativo e ilustrativo.
Diálogos constantes

Verificar a
necessidade

Orientar e
monitorar a
entrada dos
monitores do
transporte

Unidade Escolar

No retorno
das
atividades
presenciais.

Equipe
Gestora, SCO
e funcionários

Permitir a entrada dos
monitores, após aferição da
temperatura, somente até a
porta da sala de aula, afim
de evitar aglomerações no
hall de entrada da escola.

Sem custo

Aferir a
temperatura dos
usuários do
transporte escolar

Transporte Escolar

Durante o
período de
pandemia
deCOVID-19

SCO,
monitores,
motoristas

A aferição da temperatura
ocorrerá com termômetro
infravermelho, no momento

Verificar a
necessidade
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no momento do
embarque.

Registrar em
boletim de
ocorrência o
estudante que
apresentar
temperatura igual
ou superior 37,8
ºC

Orientar sobre o
distanciamento
entre os
estudantes na
espera do
transporte escolar

do embarque de ida à escola
e retorno a residência.

Unidade escolar

Unidade escolar

Durante o
período de
pandemia de
COVID-19

SCO,
monitores,
motoristas

Orientar o encaminhamento
do estudante que aferir
temperatura igual ou
superior a 37,8ºC, o mesmo
será proibido de embarcar e
deverá retornar com o
responsável. O ocorrido
deverá ser comunicado a
gestora escolar e relatado
em boletim de ocorrência
diário.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e
durante o
período de
pandemia de
COVID-19

Equipe
gestora,
SCO,
monitores,
motoristas

Orientar e comunicar os
responsáveis e
os estudantes sobre as
regras de distanciamento,
de 1,5m entre eles.

Verificar a
necessidade

Verificar a
necessidade

Realizar
campanha de
conscientização
para que os
pais/responsáveis
priorizem o
transporte próprio
de seus filhos,
visando a evitar o
risco de
contaminação
dentro do
transporte,
orientando que
não transportem
passageiros fora
do núcleo familiar;

Unidade escolar

antes e
durante o
retorno das
aulas

Equipe
gestora e
SCO

Elaboração de material
informativo e ilustrativo.
Diálogos constantes

Verificar a
necessidade

Orientar pais
famílias,
motoristas,
Monitores de
transporte escolar
e servidores e
prestadores de
serviços.

Transporte Escolar e
unidade escolar

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e
durante o
período de
pandemia de
COVID-19

SCO, diretor
de transporte,
equipe
gestora

Conforme orientações
decreto nº 985 de 11 de
dezembro de 2020. Seção
III das medidas sanitárias
para o transporte escolar.

Sem custo

Divulgar as medidas
sanitárias para o
transporte escolar
conforme orientações da
portaria 1967 de 11/08/21
- seção III, orientando
todos os envolvidos.
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Criar campanha
de
conscientização

Unidade escolar

SCO,
Comissão
Escolar,
Equipe
gestora

Durante o
período de
pandemia
deCOVID-19

Realizar campanha de
conscientização para que
os pais ou responsáveis
priorizem o transporte
próprio de seus filhos
visando evitar o risco de
contaminação dentro do
transporte, orientando que
não transportem
passageiros fora do núcleo
familiar.

Sem custo

Quadro 5: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

Porquê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Orientar quanto a
brigatoriedade da
vacinação contra
a Covid 19.

Nas
unidades
escolares e
demais
setores
envolvidos
na
educação.

Mapear os
funcionários de
Grupos de
Risco para o
retorno
presencial;

Unidade
Escolar

Quando
(W4)
Conforme
calendário de
vacinação do
Estado

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e
durante o
período de
pandemia de
COVID-19

Quem
(W5)
SCO, direção
escolar,
comissão
escolar

SCO,
Comissão
escolar e
Secretaria de
Educação
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Como
(H1)

Quanto
(H2)

Divulgando que a vacinação contra a Sem custo
Covid19 é obrigatória para todos os
trabalhadores da Educação
(professores, segundos professores,
auxiliares, equipe técnica,
administrativa, pedagógica, limpeza,
alimentação, serviços gerais,
transporte escolar, terceirizados,
estagiários e voluntários) que atuam
na Educação Básica, Educação
Profissional, no Ensino Superior e
afins, das redes de ensino públicas e
privadas do Estado de Santa
Catarina, a partir da data em que a
aplicação estiver disponível para o
grupo prioritário e/ou faixa etária, de
acordo com o calendário estadual de
vacinação contra a COVID-19. A
impossibilidade de se submeter à
vacinação contra a Covid 19 deverá
ser comunicada à chefia imediata e
devidamente comprovada por meio
de documentos que fundamentam a
razão clínica da não imunização.
Salientando que a chefia solicitará
entrega de comprovante para fins de
registro e controle conforme portaria
1967 de 11/08/21 art. 7º.
Orientar quanto a apresentação
de documentos comprobatórios.
Diagnosticar quantidade de
estudantes e servidores que se
enquadram no grupo de risco.
Elaborar formulário específico
para proceder a avaliação
diagnóstica.
Os trabalhadores do grupo de

Verificar a
necessidade

risco já imunizados deverão
retornar as atividades
presenciais após 28 dias
contados da data de aplicação
da dose única ou da segunda
dose da vacina contra a
COVID-19, de acordo com as
orientações do fabricante.(Art.
7, portaria 1967 de 11/08/21)

Mapear os
servidores que
apresentam
atestados
médicos.

Unidade
Escolar

Durante o
período de
pandemia
deCOVID-19

SCO,
Comissão
escolar e
Secretaria de
Educação.

Receber os atestados médicos
dos servidores se enquadram
como sob suspeita de COVID19, aqueles que apresentarem
sintomas de síndrome gripal.

Verificar a
necessidade

Orientar os
profissionais
da educação
quanto as
Medidas
preventivas do
covid-19

Unidade
Escolar

Antes do retorno
das aulas
presenciais e
durante o
período de
pandemia de
COVID-19

SCO,
Comissão
escolar.

Distribuição de flyers
informativos, cartazes, diálogo e
rodas de conversas com os
servidores a respeito da
importância da prevenção durante
as reuniõespedagógicas.

Verificar a
necessidade

Manter
trabalhadoras
gestantes no
ensino remoto

Unidade
Escolar

Durante o período SCO,
de pandemia de
COVID-19
Comissão
escolar.

As trabalhadoras gestantes, por
A verificar
conta do disposto no art. 1º da Lei
Federal nº 14.151, de 12 de maio de
2021, permanecerão afastadas,
ficando à disposição para exercer as
atividades em seu domicílio, por
meio de trabalho remoto ou outra
forma de trabalho a distância
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Organizar o
trabalho
presencial e
trabalho
remoto

Unidade
Escolar

Antes da
retomada das
aulas

Direção, SCO
e Coordenação
Pedagógica

Planejar em conjunto com a
coordenação pedagógica e
professores
procedimentos
para aulas presenciais e
remotas.

Verificar a
necessidade

Preparar material para aulas
remotas e meio de chegar às
crianças

Promover o
acolhimento e
Apoio
Psicossocial

Unidade
Escolar

Ao recomeçar
as aulas e
durante as aulas

Direção e SCO
Instituições
parceiras

Preparar um ambiente acolhedor
para recepção da comunidade
escolar Promover campanhas
motivacionais utilizando
diferentes meios de
comunicação Prestar apoio
psicossocial tanto ao corpo
discente quanto ao docente e
outros servidores Estabelecer
parcerias com a equipe técnica
da educação, assistência social
local entre outros para
atendimento das demandas
escolares

Verificar a
necessidade

Treinar e
capacitar
quanto às
diretrizes e
protocolos
sanitários.

Unidade
Escolar

Antes da
retomada das
aulas

SCO e equipe
diretiva

Através de orientação e
capacitação presencial

Verificar a
necessidade

Conduzir os
casos
suspeitos dos
funcionários

Unidade
Escolar

Quando
apresentar
sintomas

Equipe diretiva
e SCO

Isolar, orientar e encaminhar
para o centro de triagem do
COVID-19

Verificar a
necessidade

Organizar
substituição de
profissionais
afastados por
atestado
médico

Unidade
Escolar

Quando
necessário

Secretaria
Municipal, SCO
de educação e
equipe diretiva

Organizar substituição
priorizando preferencialmente o
contingente de profissionais
disponíveis na unidades
escolares, caso não seja
possível, comunicar a Secretaria
Municipal de Educação.

Verificar a
necessidade

Orientar todos
os servidores,
inclusive os
pais e
responsáveis
por estudantes

Unidade
Escolar

Durante o
período de
pandemia
deCOVID-19

SCO e equipe
diretiva

Solicitar aos servidores a entrega
de documentos comprobatórios
do posto de saúde que declara
que as vacinas estão em dia,
assim como, dos estudantes que

Sem custo
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matriculados
para que
estejam com
as vacinas em
dia.

no ato da matrícula e
rematrícula.
Os estudantes já imunizados,
ainda que estejam enquadrados
em grupo de risco, poderão
retornar as atividades
presenciais após 28 dias
contados da data de aplicação
da dose única ou da segunda
dose da vacina contra o COVID19 (conforme portaria 1967 de
11/08/21 artigo 5º;

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas

Porquê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Capacitar e
realizar
formações para
os membros
das comissões
escolares
e SCOs para
atualização do
plano de
contingência
das escolas e
protocolos.

Unidades
Escolares,
redes
virtuais de
educação.

Antes do início
das atividades
presenciais e
durante o ano
letivo.

Secretaria de
Educação, SCO ,
Comissão escolar

Realizar junto as
comissões reuniões afim
de informar sobre as
alterações do PLANCON,
através de plataformas
digitais (através de links
disponibilizados pela
SME) ou encontros
presenciais respeitando as
normas de
distanciamento, conforme
legislações Lei 18.032 de
08 de dezembro de 2020,
Decreto 1003 de 14 de
dezembro de 2020,
portaria 750/2020 e
Portaria 983/2020.

Treinar as
equipes
escolares sobre
a aplicação das
diferentes
diretrizes e
protocolos

Secretaria de
Educação,
escolas e
home office

Assim que
divulgado Plano
de contingência

SCO, Comissão
escolar

Plataformas digitais e de
forma presencial

Verificar a
necessidade

Realizar
simulados de
campo nas
unidades
escolares

Unidade
escolar

Antes do retorno
das aulas

Direção, SCO,
professores,
servidores

Exercício realizado nas
unidades escolares
testando os protocolos
estabelecidos

Verificar a
necessidade

Oferecer
treinamento as
agentes de
Serviços gerais/
merendeiras

Unidade
escolar

Durante o
expediente
escolar e/ou
quando
necessário

SCO, nutricionista

Proporcionar encontros
com merendeiras/agentes
de serviços gerais para
capacitar sobre

Verificar a
necessidade
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Como
(H1)

Quanto
(H2)
Verificar a
necessidade

responsáveis
pelo manuseio
do alimento.

higienização pessoal e
dos alimentos.
Antes do retorno
das aulas

Orientar
servidores e
estudantes a
como
procederem
quando se
depararem com
indivíduo com
sintomas de
síndrome gripal

Unidade
escolar

Capacitar e
treinar para o
plano de
contingência os
pais ou
responsáveis

Redes sociais
e imprensa

Antes do retorno
das aulas

SCO, Comissão
escolar

Informar sobre como se
protegerem e proteger a
comunidade escolar de
uma possível
contaminação. Oferecer
treinamento as agentes de
serviços gerais
responsáveis manuseio do
alimento. Unidade escolar
Durante o expediente
escolar SCO e
nutricionista.

Verificar a
necessidade

Direção, SCO,
Secretaria de
educação e
Vigilância Sanitária

Panfletos ilustrados,
informativos, vídeos de
orientação das diretrizes
sanitárias

Verificar a
necessidade

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

Porquê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Organizar um plano de
comunicação para
orientar a comunidade
escolar sobre os
procedimentos
alimentares, de
transporte, de medidas
sanitárias, questões
pedagógicas, de
gestão de pessoas, de
treinamento e
capacitação, de
finanças.

Secretaria de
Educação,
Unidades
Escolares em
parceria com
Saúde,
Assistência,
Proteção e
Defesa Civil,
entre outras

Antes da
retomada
das aulas,
durante o
retorno até a
normalidade

Setor de
Comunicação
(quando houver),
SCO,
Coordenadorias
regionais e
municipais etc.

Articular parcerias
interinstitucionais
Utilizar diferentes
meios de comunicação
(mídias sociais, grupos
de whatsapp,
encontros virtuais, etc)
Estabelecer o tipo de
comunicação a ser
feita: aviso, alerta,
news letter, etc

Estabelecer o
processode
comunicação entre o
SCO, a comunidade
escolar, a comunidade

Secretaria de
Educação

Antes da
retomada
das aulas,
durante o
período até

Secretaria de
Educação e Setor
de Comunicação

Definir um fluxograma
de informações
Contatar com meios de
comunicação locais
(rádios, TV, imprensa)
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Quanto
(H2)
Verificar a
necessidade

Verificar a
necessidade

externa e os meios de
comunicação locais

o retorno
definitivo

Informar de imediato à
Secretaria de Saúde e
de Educação municipal
a ocorrência de caso
suspeito de
contaminação no
estabelecimento de
ensino

Unidade Escolar

De imediato

Equipe gestora e
SCO

Informar aos pais e
alunos sobre possíveis
interrupções do
atendimento escolar

Unidade Escolar

Durante o
expediente
escolar

SCO, Comissão
escolar

Informar aos pais e
responsáveis sobre a
abertura do Centro
Educacional, para o
retorno presencial.
Informar aos
pais/responsáveis
sobre as mudanças
da legislação quanto
as modalidades de
atendimento:
presencial ou remoto

Unidade Escolar

Antes das
datas
previstas
para
reabertura
das
unidades
escolares.
Durante o
ano letivo.

Direção, SCO,
Comissão escolar

Informar através de
cartazes, banners,
entrevistas em rádios
sobre o retorno gradual
e escalonado em modo
apoio pedagógico.
Divulgar em redes
sociais e grupos de
WhatsApp.

Verificar a
necessidade

Promover a adoção de
atitudes responsáveis e
equilibradas

Unidade Escolar

Durante o
expediente
escolar

SCO, Comissão
escolar

A unidade escolar
passará a ser exemplo
adotando ações
equilibradas não
promovendo o pânico e
nem atitudes
negacionista sobre o
período de pandemia.

Sem custo

Acompanhar os casos
positivos de
contaminação de
COVID -19 em seu
Município e seus
adjacentes

Unidade Escolar

Durante a
pandemia

SCO, direção,
coordenação e
Comissão Escolar

Acompanhar,
juntamente com as
autoridades de saúde
locais, avaliando a
adequação da
continuidade das
aulas,cancelando-as,
se necessário e,
quando aplicável,
contemplar o possível
fechamento temporário
do estabelecimento, de
forma total ou parcial

Sem custo

Comunicar aos pais a
obrigatoriedade de

Unidade Escolar

Durante a
pandemia

SCO e Comissão
Escola

Orientar as famílias
que comuniquem a

Sem custo
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Através de ligação ou
rede social

Informar aos
pais/estudantes que a
matriz de risco é
instável (grave,
gravíssima, alto, e
moderado) e todos
devem estar atentos a
alternâncias das aulas
presenciais. Divulgar
em redes sociais e
grupos de WhatsApp

Verificar a
necessidade

Verificar a
necessidade

manter os filhos em
casa quando estiverem
doente ou quando
residirem com
familiares que se
encontram em
isolamento ou sob
suspeita de COVID 19.

Manter registro
atualizado das
ocorrências no âmbito
escolar relacionadas
ao Covid 19

escola e mantenham
seus filhos em casa ao
apresentarem sintomas
gripais como: febre,
tosse, perda do olfato
ou paladar, dor de
garganta, entre outros
sintomas, e que
cumpram o tempo de
afastamento
determinado pela
autoridade médica ao
positivarem ou
residirem com
familiares que se
encontram em
isolamento ou sob
suspeita de COVID 19.
Unidade Escolar

Durante a
pandemia

SCO e Comissão
Escola

Registrar as
ocorrências por meio
do preenchimento dos
boletins diários,
relatórios de dinâmicas
e ações operacionais,
e dados quantitativos,
disponíveis em anexo.

Sem custo

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação

Porquê (domínios): FINANÇAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing
O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Setor de
Finanças e
Licitação

Identificar fontes de
recursos existentes,
informar quantitativo
existentes e necessidade
de buscar recursos
externos.

Verificar a
necessidade

Identificar fonte de
recursos e valores para
aquisição de materiais,
equipamentos e produtos
necessários para
segurança sanitária e
pedagógica do público
alvo

Unidades
escolares

Adquirir mais álcool 70%
(gel e líquido) e demais
produtos de sanitização.

Unidades
escolares

Durante
atividades
presenciais.

Setor de
Finanças e
Licitação

Definir a quantidade
necessária e elaborar
licitação

Verificar a
necessidade

Adquirir mais lixeiras
com tampa de pedal,

Unidades
escolares

Durante
atividades
presenciais.

Setor de
Finanças e
Licitação

Definir a quantidade
necessária e elaborar
licitação

Verificar a
necessidade

Durante
atividades
presenciais.
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borrifadores para álcool,
máscaras.
Contratar serviços de
impressões

Unidades
escolares

Durante
atividades
presenciais.

Setor de
Finanças e
Licitação

Aquisição de materiais
informativos como
banners, cartazes entre
outros

Verificar a
necessidade

Contratar serviços de
sanitização de ambientes

Unidades
escolares

Durante
atividades
presenciais.

Setor de
Finanças e
Licitação

Aquisição de serviço de
sanitização, para que
seja realizada
periodicamente durante
o período de pandemia

Verificar a
necessidade

Adquirir periodicamente
EPIs (máscaras,
faceshield, etc).

Unidades
escolares

Durante
atividades
presenciais.

Setor de
Finanças e
Licitação

Definir quantidade
necessária a elaborar
licitação

Verificar a
necessidade

Quadro 8: Esquema de organização DAOP Finanças

7.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL/
COMITES ESCOLARES)
O do Centro Educacional Vereador Erotides Oprendino Borges adotou a seguinte
estrutura de gestão operacional.

Comando: Liege Manarin
Meneghel

Dinâmicas de
Informação e
Comunicação e
Treinamento e
Capacitação

Dinâmicas de Gestão
de Pessoas e
Questões
Pedagógicas

Dinâmicas de
Medidas Sanitárias e
Finanças

Dinâmicas de
Transporte Escolar

Dinâmicas de
Alimentação

Responsável:
Luana Gislon

Responsável:
Barbara
Zucchinali

Responsável:
Tânia M. G.
Bonetti

Responsável:
Janaína De
Pieri

Responsável:
Maria
Rosângela B.
Cargnin

Contatos:
Fone:99641-1588
E-mail:
theoluana13@gmail
.com

Contatos:
Fone: 99925-0444
E-mail:
barbarazucchinali@
gmail.com

Contatos:
Fone: 99908-1446
E-mail:
taniamgbonetti1@
g4m
5ail.com

Contatos:
Fone: 99850-3130
E-mail:
depierijanaina@g
mail.com

Contatos:
Fone: 99927-1907
E-mail:
rosangelabranco19
70@gmail.com

Figura 2: Organograma do Sistema de Comando Operacional (SCO)

Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no
organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com
telefone, e-mail, whatsapp da pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização
e visibilidade pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos
responsáveis e contatos de emergência.
7.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
7.3.1. Dispositivos Principais

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a) o mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios
catarinenses;

b) o perfil epidemiológico na plataforma multe escalar territorial;
c) a Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que
se constitui no documento central diário de monitoramento e avaliação da situação regional
e será complementado pelos boletins municipais).
d) Para além destes, consideram-se, também, dispositivos importantes:
e) indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de
referência;
f) boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas
e das unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares;
g) simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas nas
regiões/municípios/escolas.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo
apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação.
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NOME
Barbara Zucchinali

FUNÇÃO
Coordenadora

CONTATO
Fone: 99922-4017

DISPOSITIVO
Boletim Informativo

E-mail:
barbarazucchinali
@gmail.com
Liege M. Meneghel

Diretora

Fone: 99942-2252

Boletim de Ocorrência

E-mail:
liegemanarimmenegu
el@gmail.com
Liege M. Meneghel

Diretora

Fone: 99942-2252

Simulados

E-mail:
liegemanarimmenegu
el@gmail.com
Tânia M. G. Bonetti

Professora

Fone: 99908-1446
E-mail:
taniamgbonetti1
@gmail.com

Quadro 1: sistema de vigilância e comunicação
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Relatório de melhorias

7.3.2. Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental
o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações de processos (mensal ou quando se fizer necessário e
resultados e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano
de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das verificações
realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram
resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados,
serão realizados em boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme
modelos que consta nos anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão disponibilizados no
Caderno Plancon Covid-19.
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ANEXO 1: MODELO BOLETIM

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº 03 DIA: 19∕02/2021
DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS
GESTÃO DE
PESSOAS

MEDIDAS
SANITÁRIAS

OCORRÊNCIA
- professora apresentou
febre durante a noite e
comunicou a escola.

ENCAMINHAMENTO
- professora procurou o centro de
triagem.

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE
HOUVER)

- A professora foi substituída e
estamos monitorando os
contatos.

- falta de borrifadores;
-

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:
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ANEXO 2: MODELO RELATÓRIO

PERÍODO: De

DINÂMICAS E AÇÕES
OPERACIONAIS

A

FACILITADORES

DIFICULTADORES

GESTÃO DE
PESSOAS

MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:
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ANEXO 3: DADOS QUANTITATIVOS:

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

ASPECTOS

GESTÃO DE
PESSOAS

Professores envolvidos Servidores
envolvidos Estudantes envolvidos
Atendimentos realizados com professores Atendimentos
realizados com servidores Atendimentos realizados com
estudantes Atendimentos realizados com familiares

MEDIDAS
SANITÁRIAS

Quantidade de álcool gel
Quantidade de máscaras

ALIMENTAÇÃO

Quantidade de refeições servidas
Quantidade de alimentos servidos em kg

TRANSPORTE

Quantidade de alunos transportados
Quantidade de motoristas mobilizados
Quantidade de motoristas treinados
Quantidade de atividades desenvolvidas
Quantidade de material produzido
Quantidade de equipamentos utilizados

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS

Quantidade de horas presenciais
Quantidade de horas ensino híbrido
Quantidade de alunos presenciais
Quantidade de alunos em ensino híbrido
Quantidade de estudantes ensino remoto

TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO

NÚMERO

Quantidade de treinamentos oferecidos
Quantidade de professores capacitados
Quantidade de servidores em simulados
Quantidade de horas de capacitação ofertadas
% de aproveitamento das capacitações ofertadas
Quantidade de certificados
Quantidade de material elaborado
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ANEXO 4 DESTAQUES EVIDENCIADOS, ASPECTOS A MELHORAR E LIÇÕES APRENDIDAS

DINÂMICAS E
AÇÕES
OPERACIONAIS

DESTAQUES EVIDENCIADOS

ASPECTOS A MELHORAR

LIÇÕES APRENDIDAS

GESTÃO DE
PESSOAS
MEDIDAS
SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES
PEDAGÓGICAS
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V

ANEXO 5: ORIENTAÇÕES DE COMO ACONTECERÁ O RETORNO DAS AULAS
PRESENCIAIS NO MUNÍCIPIO DE URUSSANGA

O Município de Urussanga seguirá o retorno das aulas presenciais em consonância com o
PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA-EDUCAÇÃO (PLANCON-EDU)
/COVID-19 no qual segue as orientações das legislações vigentes para o retorno presencial da
Lei Nº 18.032, de 8 de dezembro de 2020. (Decreto nº 1003, de 14 de dezembro de 2020).
(Decreto nº985, de 11 de dezembro de 2020) e que normatiza a Lei e coloca os regramentos
básicos para a atividade, bem como as portarias (Portaria nº 750/2020 de 25 de setembro de
2020), normatiza as Comissões Municipais, Escolares, e a obrigatoriedade/modelo do Plancon,
(Portaria nº 983/2020 de 15 de dezembro de 2020), detalha todos os procedimentos
pertinentes as atividades educativas/escolares.
Todas as unidades escolares do município de Urussanga de educação infantil ao ensino superior
público e privado, definirá a estratégia de retorno e a forma de atendimento presencial,
considerando todas as medidas sanitárias deste Plancon e o distanciamento social de no
mínimo 1,5 metros, e na sala de aula o raio de 1 a 1,5m de distanciamento entre os estudantes
(conforme portaria 1967 de 11/08/21),retomando as atividades escolares/educacionais
presenciais no primeiro dia letivo de 2021. Cabe as respectivas Comissoes Escolares de cada
Unidade de Ensino pública ou privada, estabelecer os critérios de alternância de grupos e/ou
estudantes para o retorno presencial, quandonecessário, para manter o distanciamento social
de 1,5m em todos os ambientes e espaços (bibliotecas, refeitório, aulas de educação física) da
instituição em seu Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, (PlanCon-Edu/COVID-19),
que deverá estar atualizado conforme as leis vigentes e apresentado ao Comite Municipal...
Os estudantes e servidores que se enquadram nos grupos de risco para a COVID-19, devem ser
mantidos em atividades remotas.
Os responsáveis legais pelo estudante podem optar pela continuidade no regime de atividades
não presenciais/remotas, quando a instituição/rede oferecer, mediante a assinatura de termo
de responsabilidade junto à instituição de ensino na qual o estudante está matriculado.
Conforme anexo 6
O termo de responsabilidade terá validade de 15 dias; caso haja mudança de entendimento
durante este período, os responsáveis legais, deverão comunicar a instituição de ensino para o
enquadramento do estudante em até 7 dias úteis após essa comunicação.
Os responsáveis legais devem ser comunicados que o atendimento remoto para estudantes
deverá prioritariamente, para aqueles que se enquadrarem nas seguintes condições: gestantes
e puérperas; obesidade grave; asma; doença congênita ou rara ou genética ou autoimune;
neoplasias; imunodeprimidos; hemoglobinopatia grave; doenças cardio vasculares; doenças
neurológicas crônicas; e diabetes melitus desde que comprovado por atestado médico; E que
estudantes já imunizados, ainda que sejam enquadrados no grupo de risco, poderão retornar
as atividades presenciais após 28 dias contados da aplicação da dose única ou da segunda dose
da vacina contra COVID-19, de acordo com as orientações do fabricantes, conforme definido
no calendário estadual de vacinação; (Portaria 1967 de 11/08/21).

Os Plancons-Edu 4ª versão, devem seguir todas as orientações da portaria 1967 de 11 de agosto
de 2021.
ATENDIMENTO CONFORME A AVALIAÇÃO DE RISCO POTENCIAL AO COVID-19
Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍSSIMO (representado pela cor
vermelha) na Avaliação de Risco Potencial ao COVID-19, o atendimento presencial deve se
manter a até 50% das matrículas ativas por turno de atendimento do estabelecimento de
ensino, seguindo todos os cuidados e regramentos estabelecidos, rigorosamente e o
distanciamento social de no mínimo 1,5 metros dentro de cada ambiente.
O total de matrículas ativas do estabelecimento deverá estar registrada no campo território do
Plano de Contingência Escolar e fixada nos ambientes e entrada da escola.
Após divulgação da matriz de risco do COVID-19 (COES) no site www.coronavirus.sc.gov.br do
resultado da Avaliação de Risco Potencial Regional relacionada à COVID-19, o estabelecimento
de ensino possui o prazo de 2 (dois) dias uteis para realizar as adequações caso necessário.
A organização para o atendimento presencial em caso de agravamento da pandemia, onde o
estabelecimento necessitará limitar-se ao atendimento de até 50% das matrículas ativas por
turno de funcionamento devem estar previstas no Plano de Contingência Escolar para COVID19 e amplamente divulgado para a comunidade escolar.
As atividades escolares/educacionais presenciais estão autorizadas, nas Regiões de Saúde que
apresentem Risco Potencial GRAVE (representado pela cor laranja), ALTO (representado pela
cor amarela) e MODERADO (representado pela cor azul) na Avaliação de Risco Potencial ao
COVID-19, seguindo rigorosamente todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos,
desde que a capacidade operativa das salas e dos espaços disponíveis respeitem o
distanciamento social de no mínimo 1,5 metros.
A capacidade deve ser calculada pelo tamanho do ambiente, estabelecendo 1,5 metros de
distanciamento entre os estudantes e servidores que ocuparem o espaço.
A capacidade de atendimento, respeitados o distanciamento social de cada espaço escolar,
deve estar estabelecida no Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanConEdu/COVID-19) do estabelecimento de ensino e fixada em cartaz na entrada de cada ambiente.
Para os estabelecimentos de ensino que não possuem espaço físico suficiente para atender as
matrículas de cada grupo, respeitados o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros,
deverão ser organizadas estratégias de alternância entre os grupos, mantendo atividades
presenciais e remotas para garantia do direito à educação.
Em situações de casos de contaminação de COVID-19 no estabelecimento de ensino, a
instituição deve informar imediatamente às autoridades de vigilância epidemiológica e sanitária
competentes para as medidas cabíveis.
O retorno das atividades escolares presenciais no município de Urussanga, obedecerá
obrigatoriamente seguir o PlanCon-Edu/COVID-19 a todos os regramentos estabelecidos nos
Oito Cadernos de Diretrizes Sanitárias, sendo vedado o retorno das atividades presenciais nas
Unidades escolares emqualquer etapa sem odevido plano de contingência ao CoVID-19 escolar.

ANEXO 6: MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PERMANÊNCIA NO ENSINO REMOTO
TERMO DE COMPROMISSO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAS – REDE MUNICIPAL DE ENSINO –
URUSSANGA/SC
Nome da Unidade Escolar: C.E.I.V EROTIDES OPRENDINO BORGES
DADOS DO ALUNO
Nome Completo do Aluno:
Ano: 2021

Turma:
DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome completo:
Grau de parentesco:

Telefone fixo:

RG ou CPF:
CONTATOS
Celular/Whatsapp:

E-mail (válido, para encaminhamento de atividades):
MOTIVO DE PERMANÊNCIA NO
ENSINO REMOTO
( ) O(A) aluno(a) apresentou atestado médico comprobatório de comorbidade.
( ) O(A) aluno(a) possui indicação médica de isolamento domiciliar, por tempo determinado, devido a presença
de sintomas gripais em terceiros.
( ) O(A) aluno(a) está matriculado (a) na Educação Infantil e devido a fragilidade das barreiras de proteção,
possui indicação de isolamento domiciliar por período determinado.
CONSIDERANDO que os sistemas de ensino e instituições das redes privadas, comunitárias e confessionais
possuem autonomia para normatizar a reorganização dos calendários e replanejamento curricular para as
instituições a eles vinculadas;
CONSIDERANDO que o retorno às atividades presenciais nas Unidades Escolares tem fundamental importância
para o desenvolvimento social, intelectual e emocional dos estudantes. E visa garantir direitos de aprendizagem
assegurados na constituição federal Art. 6º. Art. 208 e Art. 227.
CONSIDERANDO a Lei nº 18.032, de 8 de dezembro de 2020, que considera a educação como atividade essencial
durante a pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO a PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC nº 1967, de 11 de agosto de 2021, que autoriza os
estabelecimentos de ensino que possuem Plano de Contingência Escolar para a COVID19 (PlanCon-Edu/COVID19) homologados, a retorarem as atividades escolares/educacionais presenciais, seguindo rigorosamente todos
os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos;
CONSIDERANDO o Art 6º da PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC nº 1967, de 11 de agosto de 2021, que orienta
a priorização do ensino remoto aos educandos que se enquadrarem nas seguintes condições:
I – gestantes e puérperas;
II – obesidade grave;
III – asma;
IV – doença congênita ou rara ou genética ou autoimune;
V – neoplasias;
VI – imunodeprimidos;

VII – hemoglobinopatia grave;
VIII – doenças cardiovasculares;
IX – doenças neurológicas crônicas; E
X – diabetes mellitus;
CONSIDERANDO que na presença de sintomas gripais em terceiros, com indicação de isolamento domiciliar, o
estudante deverá realizar as atividades escolares temporariamente de modo remoto;
CONSIDERANDO que na Educação Infantil, devido a fragilidade das barreiras de proteção, na presença de sintomas
gripais na unidade escolar, toda a turma é afastada, realizando as atividades de modo remoto, respeitando o período
indicado pelos órgãos responsáveis.
DECLARO que estou ciente da permanência do (a) estudante no regime de atendimento remoto, comprometendome a acompanhar as atividades escolares, seja em plataformas digitais ou em meio físico, a ser definido pela Unidade
Escolar, acompanhando a realização das mesmas para que o rendimento do(a) aluno(a) seja avaliado
adequadamente, da mesma forma comprometo-me em manter os dados do aluno(a) atualizados na Unidade
Escolar. Estando de forma clara as informações, assino o presente.

Urussanga, _____ de ____________________ de 2021.

__________________________________________________
Assinatura do responsável

Prezados pais, mães, responsáveis e educadores:

Nos últimos meses, dois sentimentos passaram a fazer parte do nosso dia a dia,
devido à suspensão das aulas presenciais: o medo e a insegurança. Nesse
contexto, a educação em todo o mundo se tornou um desafio e as escolas adotaram
o modelo não presencial para continuar repassando os conteúdos aos estudantes.
Esse período está sendo de muito aprendizado para todos, mas está chegando o
momento de retomar as atividades presenciais. Diante deste cenário, você já se
perguntou como será a volta às aulas presenciais? Quais cuidados às escolas e às
famílias precisam ter nesse momento? Como proteger as crianças e os
adolescentes? Como vai ser a reação desses alunos? Será preciso respeitar uma
distância mínima? Muitas são as dúvidas sobre o assunto neste momento tão
desafiador para a educação. Retomar a rotina escolar neste novo normalmente será
um momento de reinvenção. A partir de agora é preciso acolher os pais, mães,
responsáveis, estudantes e colaboradores para amenizar os impactos da pandemia
de coronavírus. As medidas de higiene são fundamentais para que possamos
garantir a segurança de todos e voltar a ter um ambiente de aprendizadoonde a troca
seja construtiva para a comunidade escolar. A Secretaria Municipal de Educação
sabe da importância de garantir um retorno às aulas seguro e, por isso, trouxe
informações sobre a COVID-19 e como ajudar a proteger a sua comunidade escolar
neste retorno às aulas presenciais.

Vamos superar esse momento juntos!

RETORNO ÀS AULAS
Nos próximos meses muitas escolas retornarão às aulas e devem avaliar diariamente a sua
operação antes e durante essa retomada, registrando nos boletins qualquer avarias, para que
tudo esteja de acordo com as orientações recomendadas pelo PLANCON-EDU.
É importante que a volta às aulas seja gradual e até mesmo dividida , como no exemplo abaixo:

Primeira fase: Poucos alunos vão frequentar as aulas presenciais
(apoio pedagógico). Serão aulas de apoio pedagógico, para alunos
que não deram nenhuma devolutiva das atividades propostas
(online, ou impressas) aos professores, alunos que dera pouca
devolutivas e que apresentam dificuldades de
aprendizagem, definido pelo Conselho de Classe de cada Unidade Escolar. As aulas terão
duração de duas (2) horas, durante quatro(4) dias da semana, sem lanche ou merenda.
Continua as aulas online através da plataforma escola.online.urussanga.

Segunda fase: Mais alunos vão frequentar as aulas presenciais e
menos estarão em casa; Continua as aulas online através da
plataforma escola.online.urussanga.
Terceira fase: todos os alunos vão frequentar as aulas
presenciais. Na terceira fase, as aulas presenciais já
terão sido 100% retomadas, mas é importante que
todas

as medidas

de higiene

continuem

sendo

praticadas, afim de manter o local seguro para todos.

PROTOCOLO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL

✓ Manter o distanciamento de 1,5m (um metro e meio);
✓ Respeitar a marcação de sinalização do distanciamento de 1,5m (ummetro e meio) em todas as
dependências de uso coletivo;
✓ Respeitar o limite de pessoas conforme a capacidade determinada paracada espaço;
✓ Evitar comportamentos sociais que envolvam toque direto entre aspessoas (abraços, beijos,
apertos de mão, toque).

PROTOCOLO DE HIGIENE PESSOAL

✓ Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool 70%;
✓ Seguir os protocolos de higiene da lavagem das mãos;
✓ Seguir as regras de etiqueta respiratória;
✓ Evitar tocar os olhos, nariz e boca sem as mãos estarem higienizadas;
✓ Manter as unhas limpas e cortadas;
✓ Utilizar a máscara, conforme orientação da autoridade sanitária, deforma a cobrir a boca e o
nariz;
✓ Utilizar os equipamentos de proteção individual, obrigatoriamente, deacordo com a
especificidade da atividade;
✓ Manter o cabelo preso e evitar acessórios pessoais (bonés, brincos,colares, pulseiras, relógios,
anéis);
✓ Não compartilhar objetos (canetas, lápis, cadernos e outros).

PROTOCOLO DE ENTRADA E SAÍDA NA UNIDADE ESCOLAR

✓ Respeitar o horário de atendimento, o distanciamento e o uso demáscara;
✓ Aguardar o aferimento de temperatura e a higienização das mãos;
✓ Seguir as orientações do responsável pelo controle de entrada na unidade escolar;
✓ Cumprir o horário de entrada e saída estabelecido pela unidade no atendimento para retirada de
materiais impressos. Caso seja necessário agendar horário para conversar com a direção e ou
coordenação;

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA ESTUDANTES

✓ Usar obrigatoriamente a máscara, conforme orientação de segurança sanitária. Dispor de ao
menos duas para troca;
✓ Respeitar a triagem na entrada da unidade escolar;
✓ Higienização constante de mãos com água e sabão e ou álcool 70%;
✓ Evitar tocar os olhos, nariz, boca sem estar com as mãos higienizadas;
✓ Manter as unhas limpas e cortadas;
✓ Trazer sua garrafa com água de casa, abastecer nos bebedourosquando necessário;
✓ Não compartilhar materiais e seus pertences com os colegas;
✓ Respeitar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio);
✓ Comunicar imediatamente o professor caso apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de
garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça,
perda recente do olfato ou paladar;

✓ Seguir e respeitar os protocolos de saúde e as regras de etiquetarespiratória;
✓ Manter o cabelo preso e evitar acessórios pessoais (bonés, brincos,colares, pulseiras, relógios,
anéis);
✓ Não levar brinquedos e ou outros objetos particulares para a unidadeescolar;
✓ Não se alimentar fora dos horários e locais determinados pela unidadeescolar.

PROTOCOLO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES
ESCOLARES

✓ Considerar o número de pessoas conforme a capacidade dos espaçosde cada unidade escolar;
✓ Demarcar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) em todas as dependências de uso coletivo;
✓ Limitar e demarcar o espaço para atendimento da comunidade na recepção/secretaria da unidade,
respeitando o distanciamento de 1,5m(um metro e meio);
✓ Organizar o atendimento das turmas adequando o horário de entrada e saída para evitar
aglomerações;
✓ Evitar quepais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre nainstituição de ensino, porém
nos casos onde o acesso ocorrer devem ser preservadas as regras de distanciamento mínimo
obrigatório,uso demáscara, higienização das mãos e aferição da temperatura;
✓ Organizar os intervalos ou recreios com revezamento das turmas em horários alternados,
respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) para evitar aglomerações;
✓ Suspender eventos como feiras, palestras, assembleias, reuniões, exposições, competições, aulas
de campo, campeonatos esportivos e etc, em que esteja previsto grande concentração de pessoas;
✓ Priorizar atividades ao ar livre sempre que possível;

✓ Suspender a utilização dos parques infantis (acompanhar as determinações sanitárias);
✓ Disponibilizar sabão e papel toalha para lavagem frequente das mãos nos lavatórios e banheiros;
✓ Orientar os profissionais quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual,
correspondentes a especificidade de sua atividade;
✓ Orientar os estudantes e servidores sobre a importância da higienizaçãodas mãos das crianças e ou
estudantes antes da entrada em sala de aula ou quando necessário;
✓ Orientar o retorno para casa e procurar o serviço de saúde nos casos que a temperatura esteja
acima de 37,8ºC, crianças e ou adolescentesdevem aguardar em local seguro e isolado até que os
pais ou responsáveis possam buscá-los;
✓ Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na unidade escolar. No caso
de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar o estudante, que
deve aguardar em sala isolada e segura com um adulto seguindo os protocolos de saúde. Orientar
as famílias a procurar o serviço de saúdeo Centro de Triagem de COVID-19 do município;
✓ Orientar toda comunidade escolar, sobre as orientações técnicas da Nota Informativa nº002/2021
DIVE/SUVSES/SED/SC para os casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 para servidores e
estudantes.
✓ Comunicar os pais que na presença de sintomas gripais na unidade escolar, deverá ocorrer o
afastamento de toda turma contactante da EDUCAÇÃO INFANTIL, incluindo o professor e ou
auxiliar de turma, devido a fragilidade das barreiras de proteção coletiva, como medida de
proteção,prevenção e bloqueio da disseminação do vírus. Encaminhar caso suspeito ao centro de
triagem e notificar a vigilância sanitária/ epidemiológica sobre os casos suspeitos.
✓ Organizar uma sala para isolar os estudantes que apresentem sintomasaté que possam voltar para
casa, definindo fluxos claros de condução esaída da sala de isolamento e estabelecimento escolar.
✓ Separar o material impresso (livros, módulos, atividades pedagógicas) recebido/ devolvido em um
espaço determinado por um período mínimo

de 2 dias, após esse tempo realizar a higienização do material com álcool 70% e papel
toalha (descartar o papel toalha em seguida). Aconselha-se que o responsável por essa
ação faça uso de luvas.

PROTOCOLO PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

✓ Possibilitar que sejam teóricas, na primeira etapa do retorno;
✓ E após (conforme avaliação sanitária) sejam planejadas para serem executadas individualmente,
sem contato físico, mantendo a distância de 1,5 m entre os participantes e em espaços abertos (ar
livre);
✓ Proibir a prática de esportes que envolvam a troca de objetos entre os estudantes que não possam
ser higienizados.

PROTOCOLO PARA LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

✓ Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfíciesque são tocadas por muitas
pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, cadeiras, puxadores de porta e corrimões), antes do
início dasaulas em cada troca de turno e sempre que necessário;
✓ Higienizar os banheiros, lavatórios e bebedouros antes da abertura, nointervalo do tempo do
primeiro turno, após a troca de turno e no fechamento e sempre que necessário;
✓ Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de estimulação e todos os
objetos de uso comum antes do início das aulasde cada turno e sempre que necessário (brinquedos
que não podem serhigienizados não devem ser utilizados);
✓ Retirar das salas os materiais que não serão utilizados, reduzindo a

possibilidade de contaminação;
✓ Certificar-se de que o lixo seja removido a cada troca de turno edescartado com segurança;
✓ Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas,evitando o toque nas
maçanetas e fechaduras;
✓ Evitar o uso de ventilador e aparelho de ar condicionado;
✓ Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dosequipamentos de uso individual;
✓ Higienizar os materiais de trabalho, sempre que houver a necessidadede compartilhamento;
✓ Guardar os materiais de limpeza fora do alcance dos estudantes e dascrianças.

PROTOCOLO DE PARA MONITORAMENTOE
COMUNICAÇÃO

✓ Orientar pais, responsáveis e estudantes sobre as regras de funcionamento da unidade
escolar na reabertura;
✓ Orientar os estudantes, profissionais da educação e funcionários quanto às medidas de
prevenção;
✓ Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nas unidades escolares;
✓ Compartilhar os protocolos dehigiene da lavagem dasmãos e as regrasde etiqueta respiratória;
✓ Afixar orientações do uso do bebedouro para abastecimento da garrafaindividual;
✓ Esclarecer para comunidade escolar os protocolos a serem seguidos em caso de suspeita ou
confirmação de COVID-19, conforme Nota Informativa nº 002/2021 DIVE/SUVESE/SED/SC;

✓ Orientar para a imediata comunicação à unidade escolar, quando houver a suspeita ou
confirmação da Covid-19 (estudantes, professores, funcionários e outros);
✓ Realizar a busca ativa das pessoas que tiveram contato na unidade escolar com o indivíduo
positivo para COVID-19, e comunicá-la;
✓ Manter em afastamento, conforme o período de tempo determinado pelas autoridades
sanitárias, os casos de confirmação de Covid-19 ou suspeita (os estudantes, profissionais da
educação ou funcionários) ouconforme atestado médico. Orientando as famílias a respeitarem
as orientações de isolamento, assim como, fazer a divulgação da campanha publicitária: É
CRIME” sair de casa com suspeita ou confirmado por COVID-19.
✓ Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais ouresponsáveis.
✓ A vacinação contra o Coronavírus(COVID-19) será obrigatória para todos os trabalhadores da
educação que atuam na Educação Básica, Educação profissional e no ensino Superior, a direção de
cada unidade escolar deve ter cópias dos comprovantes de vacinação para registro e controle e
devem ser encaminhados para SME;

PROTOCOLO PEDAGÓGICO

✓ O retorno às aulas deve ser de acolhimento para que o clima educacional seja recuperado;
✓ Propor que as atividades pedagógicas sejam realizadas em espaço abertos e/ou bem ventilados.
✓ Não será permitida a implementação de programas e projetos intersetoriais ou atividades que são
desenvolvidas por profissionais que não fazem parte do corpo docente da unidade escolar, exceto
aqueles oferecidos pela segurança e saúde pública (conforme critérios da portaria 1967 de
11/08/21);
✓ É importante que as novas regras de convivência sejam bem explicadas aos alunos para que
tenham ciência dos cuidados necessários;
✓ Os hábitos de higiene devem ser diários e, por isso, os educadores precisam esclarecer aos alunos
a importância de cobrir a boca com o cotovelo ao espirrar; não beijar nem abraçar; não partilhar
alimentos, bebidas ou objetos para estudo (lápis, caneta, borracha, estojos, etc) ou de
comunicação (celulares, tablets, etc), lavar as mãos com sabonete por 20 segundos, várias vezes
ao dia; e usar álcool em gel durante as aulas, além de máscara de proteção;
✓ As atividades físicas precisarão ser repensadas em uma abordagem que exclua o contato

físico entre os alunos e a troca de materiais, planejadas paraambientes abertos ou arejados;
✓ O acolhimento socioemocional é fundamental neste momento, pois os alunos ficaram muitos
dias em isolamento social, recebendo muitas notícias negativas e com uma rotina totalmente
alterada. Ouça as preocupações dos alunos, responda às perguntas deles e incentive-os a
expressar seus sentimentos.

PROTOCOLO PARA ÀS FAMÍLIAS

✓ O contato dos filhos com as informações divulgadas diariamente pela mídia deve ser
acompanhado pelos pais. É preciso observar os comentários que estão fazendo em relação ao
assunto, se estão tendo dificuldade para dormir, ansiedade ou falta de concentração nas
atividades escolares;
✓ Estar atento a esses pontos é fundamental para que a criança não fiquecom medo ou se sinta
angustiada diante do momento que estamos vivendo. É fundamental tranquilizá-los e propor
atividades que foquem em temáticas positivas;
✓ O ideal é incentivar as crianças a discutirem suas perguntas e preocupações. Explique a
importância de conversar com os professorespara esclarecer as dúvidas sobre o assunto e se abrir
sobre os seus sentimentos;
✓ Apoie o seu filho na construção de hábitos de higiene para que isso sejaadotado em casa e que as
boas práticas sejam levadas para a escola. É preciso incentivar as crianças para que elas tenham
consciência da importância de desenvolver bons hábitos;
✓ Apoiar a escola é de extrema importância e neste período não é diferente. Pergunte como você
pode apoiar os esforços de segurança na unidade. Caso tenha sugestões ou informações que
acredita ser relevante, compartilhe com a sua comunidade escolar.

PROTOCOLO DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA

PROTOCOLO PARA O USO DE MÁSCARAS

PROTOCOLO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Janea Aparecida Da Silva Possamai
Rosilene Aparecida Matos
Cintia Bússolo Baggio
Samanta Bez Birollo
Suelen dos Santos
Graziela Raulino
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

RESPONSÁVEIS PELO PLANO:

COMITÊ MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DE COVID- 19 NOÂMBITO DA
EDUCAÇÃO (COMGEPED) - URUSSANGA
e-mail comgeped.uru@gmail.com
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